Program działania Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

MISJA
Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wspiera i animuje życie kulturalne w Gminie. Czuje
się współodpowiedzialne za rozwój intelektualny, moralny i fizyczny dzieci i młodzieży.
Szczególnie promuje młodych artystów oraz sztukę ludową. Pielęgnuje wartości narodowe,
patriotyczne i chrześcijańskie współtworzące tożsamość kulturową Polski. Kształci i rozwija
postawy obywatelskie i społeczne. Promuje na zewnątrz walory kulturowe, historyczne i
przyrodnicze naszej Gminy.

CELE STRATEGICZNE
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego, pielęgnowanie pamięci o historii Polski,
regionu i gminy Supraśl.
2. Ożywianie życia kulturalnego i poprawa dostępności do usług kulturalnych, rozwój
czytelnictwa i dostępu do szeroko rozumianych dóbr kultury i sztuki.
3. Promowanie zdrowego wypoczynku poprzez sport.
4. Upowszechnianie twórczości artystycznej i edukacja kulturalna.
5. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
6. Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich CKiR.
7. Pozyskiwanie efektywnych źródeł finansowania działalności kulturalnej
8. Dbanie o wizerunek CKiR.
9. Promowanie gminy Supraśl i działań podejmowanych przez gminę w zakresie realizacji jej
zadań publicznych.

OCZEKIWANE REZULTATY, PRZYĘTE FORMY DZIAŁANIA
1. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej CKiR.
2. Poprawa wyposażenia w nowoczesny sprzęt do realizacji projektów kulturalnych.
3. Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych w oparciu o nawiązaną współpracę
krajową i zagraniczną, pozwalającą na promocję Gminy w kraju i zagranicą, w tym w
szczególności: festiwali muzycznych, wystaw tematycznych.
4. Organizacja następujących imprez cyklicznych:
- SupraSki (zawody sportowe w narciarstwie biegowym) - styczeń / luty każdego roku,
- Festiwal muzyki chrześcijańskiej, tzw. Paschalia - kwiecień / maj,
- Dni Supraśla, w drugiej połowie czerwca każdego roku,
- festynu dla mieszkańców na terenie Grabówki.
- koncertu muzyki tanecznej z potańcówką w Supraślu (koniec lata),
- koncertu kolęd i pastorałek (grudzień, styczeń),
5. Inspirowanie i organizowanie we wszystkich świetlicach wiejskich oraz w siedzibie CKIR
w Supraślu dla mieszkańców zajęć kulturalno-rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych.
W miarę możliwości, pozyskiwanie środków na ten typ zadania środków zewnętrznych w
formie grantów i dotacji.
6. Utrzymywanie powierzonej infrastruktury technicznej, w tym budynków świetlic wiejskich
i sąsiadujących z nimi placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych.
7. Inspirowanie i wspomaganie zespołów instrumentalnych, chórów i zespołów o charakterze
ludowym działających przy CKiR oraz na terenie gminy.
8. Organizacja festynów dla mieszkańców sołectw, we współpracy z środowiskami
lokalnymi, sołectwami, kołami gospodyń wiejskich, w oparciu o istniejącą infrastrukturę:
świetlice, place zabaw, boiska i siłownie.
9. Prowadzenie działalności statutowej przewidzianej dla bibliotek publicznych w ustawie o
bibliotekach. Dbanie o poszerzanie bazy dla rozwoju zasobów bibliotecznych, w tym
rozbudowa budynku siedziby CKiR w Supraślu na potrzeby Biblioteki Publicznej.
10. Wydawanie biuletynu informacyjnego Supraśl Nasza Gmina, dotyczącego aktualnych
działań gminy Supraśl w zakresie realizacji jej zadań własnych (minimum raz na kwartał),
11. Udział w organizacji uroczystości narodowych, patriotycznych i okolicznościowych.

